
 

32. nedēļas rezultāti / Результаты 32 недели 

Baltijas distribūciju TOPS  pēc pārdošanas apjoma /ТОП дистрибьюций Балтии по продаже:  
1. VILNELE (Lietuva) 

2. MONA (Igaunija) 

3. AVANTI (Igaunija)  

4. RIGALAND (Latvija) 

5. JŪRMALA (Latvija) 

6. DAUGAVA (Latvija)  

Aktīvo konsultantu skaits: / Число активных консультантов: 

1. VILNELE (Lietuva) 128 

2. MONA (Igaunija) 102 

3. AVANTI (Igaunija) 63 

4. DAUGAVA (Latvija) 44 

5. RIGALAND (Latvija) 36 

6. JŪRMALA (Latvija) 29 

Labākās grupas pēc pārdošanas: / Лучшие группы по продаже: 

1. RAITAS (Ināra)  1097 EUR 

2. KREATIV (Natālija) 540 EUR 

3. BITĪTE (Gelena) 420 EUR 

4. FORTUNA (Svetlana) 414 EUR 

5. LUSTAN (Ludmila) 352 EUR 

Konsultantu TOP 5 pēc personīgās pārdošanas: /ТОП 5 консультантов по личной продаже: 

1. NATĀLIJA (8901) 386 EUR 

2. GAIDA (5112) 321 EUR 

3. GELENA (2901) 317 EUR 

4. INĀRA (5101) 308 EUR 

5. DIĀNA (5116) 266 EUR 

Aktīvie konsultanti katru nedēļu no gada sākuma: / Консультанты, активные каждую неделю с начала года. 

2601 Aļona 2901 Gelena 3501 Larisa 3901 Olga 7901 Aija 8401 Dace 9301 Anfisa 

 

Grupu aktivitāte:/ Akтивность группы 

Grupas vadītāja izaicinājums 3.ceturksnī 
Ja grupas vadītājs 26.-38. nedēļā būs aktīvs katru nedēļu un katru nedēļu būs aktīvi vēl 2 konsultanti grupā + 

rekrutēti 2 jauni konsultanti mēnesī, tad grupas vadītājs saņems naudas prēmiju. 
Izpildīta aktivitāte katru nedēļu + rekrutēti 2 konsultanti: 
1. mēnesī (jūlijā) 50 EUR 
2. mēnesi pēc kārtas (augustā) 100 EUR 
3. mēnesi pēc kārtas (septembrī) 150 EUR 
Konsultants tiek uzskatīts par aktīvu, ja pārdošana ir 100 EUR vai vairāk. 
 

Grupas vadītājs 31.nedēļa 32.nedēļa 

4101 (Svetlana)   

5101 (Ināra) +1 konsultants  

 
 
 

26.-30.nedēļas rezultāti: / Pезультаты  26 -30 недели: 
Grupas vadītājs Prēmija 

5101 (Ināra)              50,00 EUR 
8401 (Dace)              50,00 EUR 
9301 (Anfisa)              50,00 EUR 

 



Kandidāti braucienam uz Barselonu: / Кандидаты на поездку  в Барселону 

Kvalifikācijas periods 2016.gada 53.-52.nedēļa Vismaz 2 jauni konsultanti grupā katru mēnesi (minimāli 10 mēnešos no 12 

mēnešiem) 

Квалификационный период с 53 недели 2015 года по 52 неделю 2016 года. Мин. 2 новых консультанта в группе каждый 

месяц (мин. 10 месяцев из 12). 

 

Kons. 
Nr. 

Janvāris 
(53.-4.) 

Februāris 
(5.-8.) 

Marts  
(9.-12.) 

Aprīlis 
(13.-17.) 

Maijs 
(18.-21.) 

Jūnijs 
(22.-25.) 

Jūlijs 
(26.-30.) 

8401 nav Izpildīts (3) Izpildīts (2) nav Izpildīts (2) Izpildīts (2) procesā (2) 

9301 Izpildīts (2) Izpildīts (3) Izpildīts (2) nav Izpildīts (3) Izpildīts (3) procesā (2) 

5101 x x Izpildīts (2) Izpildīts (2) nav Izpildīts (3) procesā (2) 

 

Sveiciens visiem! 

Rit pēdējās vasaras dienas, un mēs atkal nodosimies kārtējā skarbās ikdienas dzīvē, izkrāsot to var tikai  ceļojumi un 

darbs Tupperware! 

Mēs atgriezāmieas no distribūtoru konferences Kopenhāgenā, kur mūs iepazināja ar jaunumiem un jauniem 

ceļojumiem, ko priekš mums ir sagatavojis uzņēmums Tupperware! Ja vēlaties ceļot visaugstākajā līmenī, tad jau 

tagad ir nepieciešams rekrutēt jaunus konsultantus! Īpaši jums, mēs esam sagatavojuši uzskatāmu piemēru, kas 

varētu jums palīdzēt, runājot ar potenciālo Tupperware konsultantu! 

Atgādinām, ka par diviem jauniem konsutlantiem grupā, grupas vadītājs dāvanā saņem  Allegra komplektu - 4 

deserta bļodiņas un 4 glāzes ar vāciņiem. 

  

 

 

 

Konsultants par personīgi uzaicinātu jauno konsultantu saņems papildus dāvanu no manis Optimum! 

 

 

 

 

 

Kā rekrutēt? 

1. Ar potenciālo kandidātu ir nepieciešams atnākt uz biroju. 

2. Iepazīstināt viņu ar distribūcijas un konsultanta darbības noteikumiem. 

3. Parakstīt līgumu un saņemt Starta somu. Reģistrēties pasūtījumu nosūtīšanas sistēmā MyOffice. 

4. Veikt Starta prezentāciju. 

5. Palīdzēt noformēt  un pēc tam saņemt Starta pasūtījumu. 

6. Palīdzēt un uzraudzīt jaunā konsultanta darbu pirmajās 8 nedēļās. 

 



Pasūtījuma piemērs pirkumam par 200 EUR 

  
Tupperware  
Konsultants 

Tupperware  

Pircējs 

Starta komplekts: ātrais smalcinātājs, šeikeris 

(600 ml), mazā silikona lāpstiņa un Samba bļoda 

(2,5l) 

44,50 EUR 79,90 EUR 

Tupperware produkcija par 200 EUR 153,40 EUR 200 EUR 

Komplekts saldētavai 3,25 EUR 36,80 EUR 

Salātu virpulis 3,05 EUR 39,90 EUR 

ExtraChef un Turbo Chef komplekts 14,90 EUR 121,80 EUR 

Bļodu komplekts (7gab.)  19,90 EUR 149,50 EUR 

 Summa 239,00 627,90 

Konsultanta izdevīgums 388,90 EUR  

Turklāt, šonedēļ jūs varat arī pievienot divas sviestmaižu kārbas par cenu 9.90 EUR (Var iekļaut pasūtījuma summā).  

 

 

 

 

Ja jūs nebijāt sapulcē 16.augustā un nepaspējāt par plānošanu saņemt našķu kārbiņu “Pingvīns”, tad 33. nedēļas 

pasūtījuma komentāru laukā rakstiet cik prezentācijas septembrī jums ir plānotas, un mēs varēsim jums to izsniegt! 

 

 

 

 

Tādas man ziņas šajā reizē! 

Jūsu Ļena! 

_______________________________________________________________________________________________ 

Привет всем!  

Осталось совсем немного летних дней и мы погрузимся в очередной круговорот суровых будней, раскрасить 

которые могут только путешествия и работа в Tupperware!  

Мы вернулись с конференции в Копенгагене, где ознакомились с новинками и уже увидели новые 

путешествия, которые приготовила для нас компания Tupperware! Если хотите путешествовать на самом 

высоком уровне - то уже сейчас нужно рекрутировать! Специально для вас мы приготовили шпаргалки, 

которые помогут вам при разговоре с потенциальным консультантом Tupperware!  

Напоминаем, что за двух новичков в группе руководитель получает в подарок: комплект Аллегра – 4 стакана и 

4 чаши. 

 

 

 

 

 

 

Консультант за лично приглашенного новичка получит от меня в подарок Оптимум Гжель!  

 

 

 

 



Как происходит рекрутирование? 

1. Нужно прийти в офис с кандидатом в консультанты.  

2. Ознакомить его с правилами работы дистрибьюции и положениями работы компании.  

3. Подписать договор и получить стартовую сумку.  Зарегистрировать новичка в системе MyOffice.  

4. Провести стартовую презентацию . 

5. Помочь оформить, а затем получить стартовый заказ. 

6. Помогать и контролировать работу новичка в течение первых 8 недель работы. 

Почему выгодно начать работать в Tupperware на 34 неделе ? 

 

Пример выгоды при заказе на 200 EUR 

  Консультант Tupperware Покупатель Tupperware 

Комплект изделий: Шейкер 600мл + 

Силиконовая лопатка+ Измельчитель + Чаша 

"Самба"  

44,50 EUR 79,90 EUR 

Заказ любых изделий Tupperware на 200EUR    

 
153,40 EUR 200 EUR 

Комплект для заморозки  3,25 EUR 36,80 EUR 

Салатная центрифуга 3,05 EUR 39,90 EUR 

Комплект ExtraShef и Smoot Choper  14,90 EUR 121,80 EUR 

Универсальный комплект чаш "Миллианы" 19,90 EUR 149,50 EUR 

 Сумма: 239,00 627,90 

Выгода консультанта!  388,90 EUR ! 

Кроме того, на этой неделе вы можете добавить в заказ комплект из двух коробок бабушка по цене 9,90. 

(Могут входить в заказ).  

 

 

 

Если вы пропустили собрание 16 августа и не успели получить стаканчик-пингвин за датирование, то 

напишите в комментарии к заказу 33 недели сколько презентаций на сентябрь вы запланировали и мы 

сможем выдать его вам!  

 

 

 

 

 

 

Вот такие новости на сегодня! 

Ваша Лена! 
 

 

 


